STADGAR FÖR FÖRENINGEN APERTUM
(Tagna vid årsmöte 2018-08-20)

§1

Föreningens namn
Apertum

§2

Föreningens hemort
Stockholm

§3

Syfte
Föreningens syfte är att stödja och genomföra undersökande samtal om arbetsliv och
samhälle. Undersökande samtal kännetecknas av att de medverkande så
förutsättningslöst som möjligt provar olika sätt att resonera och tolka ett visst fenomen.
Föreningen är partipolitiskt, religiöst och ideologiskt obunden men vilar på idén att fria
individer i samverkan är grundläggande för framgångsrika verksamheter och
organisationer.

§4

Hur föreningen fullföljer sitt syfte
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att praktiskt organisera och anordna sociala och
fysiska miljöer som stödjer utforskande, reflektion och skrivande.
För att bidra till att erfarenheter och kunskaper får spridning och acceptans driver
föreningen hemsidan www.apertumopen.se och seminarieverksamhet.
Föreningen skall vara religiöst, partipolitiskt och ideologiskt obunden.

§5

Hur föreningens arbete genomförs och stöds Föreningen har en aktiv kärna av
medlemmar som utan ersättning ställer sin tid, sina kontakter och sina kunskaper till
föreningens förfogande inom ramen för de aktiviteter och insatser som främjar
föreningens syften. Huvuddelen av detta arbete består av kontaktverksamhet,
administration, arrangemang, mentorskap och kunskapsstöd – exempelvis läsning av
litteratur och utarbetande av kommentarer etc. Föreningen verkar för att skapa ett
aktivt nätverk av personer, företag och institutioner intresserade av föreningens teman
och det arbete som dess gäster utför.

§6

Medlemmar
Såsom föreningens medlem kan godkännas en privatperson som antar föreningens syfte,
erlägger beslutad medlemsavgift samt deltar i föreningens löpande verksamhet.
Medlemmar kan godkännas efter beslut i föreningens styrelse.

§7

Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till
styrelsen. Utträdet gäller först då pågående åtaganden/uppgifter avslutats eller lämnats
över till annan ansvarig. Medlemsavgift som erlagts återbetalas ej.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen
- inte har betalat sin förfallna medlemsavgift
- har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som hen genom sitt inträde i
föreningen har åtagit sig
- genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna

-

§8

inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i föreningens
stadgar.

Särskild finansiering och medlemsavgifter
Föreningen skall vara tillgänglig för så många som möjligt oberoende av ekonomisk
status och position i samhället.
För deltagande gäller att kostnaderna både i tid och i pengar måste vara så överkomliga
som möjligt. Deltagandet kan till och med behöva subventioneras av föreningen för vissa
personer och grupper. Det är därför inte sannolikt att medlemsavgifter kan ge tillräcklig
finansiell bas för verksamheten. Den måste istället finansieras på två olika sätt. Dels
genom eventuella intäkter i samband med anordnade aktiviteter dels genom frivillig
bidrag, innebärande att medlemmar och andra sympatisörer bidrar till föreningen med
de summor de finner berättigade och lämpliga.
Årsmötet besluter om storleken på den årliga medlemsavgiften.

§9

Styrelsens arbete och sammansättning
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande samt 4 till 8
andra ordinarie ledamöter. Därutöver väljs 1-2 ersättare.
Styrelsens ordförande väljs på en mandatperiod om fyra år i taget.
Övriga ledamöter väljs på mandatperioder om 2 år i taget. Alla styrelseledamöter utses
av föreningens medlemmar vid ett årsmöte. Sittande styrelse kan inför årsmötet ange
det antal styrelseledamöter (mellan 4-8) som de anser att styrelsen behöver för
kommande års styrelsearbete.
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en
sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordföranden eller då denna har förhinder på kallelse av vice ordföranden då
de anser att det behövs eller när minst tre av styrelsemedlemmarna så kräver.
Styrelsen är beslutför när minst tre av dess medlemmar, varav ordföranden eller vice
ordföranden måste vara medräknade, har medverkat i överläggningarna och bidragit
med sina synpunkter. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller
jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.
Styrelsen kan utse ett verkställande arbetsutskott bestående av 1-2 personer med
uppgift att administrera löpande frågor, bereda och verkställa styrelsens beslut samt
fatta beslut i brådskande ärenden.
Styrelsearbetet och sammanträden kan genomföras digitalt – det vill säga genom att
möten anordnas via internet eller telefon. I protokollet bör då anges hur besluten tagits
och vilket underlag som varit för handen.

§10

Att teckna föreningens namn
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig upp till ett belopp av 10
000 SEK och därutöver i förening. Alla avtal tecknas i förening.

§11

Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är brutet räkenskapsår 1/7 – 30/6. Bokslutet jämte
nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisor i så god
tid att denne kan fullgöra sitt uppdrag.
Revisor skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet och
revisionsberättelsen godkänns på årsmötet. Förslag till revisor och dennes ersättare kan
lämnas av varje medlem och väljs av årsmötet.

§12

Föreningens möten / beslutande organ
Föreningens årsmöte skall årligen hållas på en av styrelsen fastställd dag under augusti.I
detta möte krävs deltagande eller röstning via ombud. Beslut på föreningsmöte fattas
med enkel majoritet.
För övriga möten och eventuella extra årsmöten tillåts årsmöte och förhandlingar via
internet/telefon. Sittande styrelse beslutar i vilken form årsmötet lämpligast skall hållas.
Möjlighet till sluten röstning via t ex post/e-post måste ordnas om sådant behov
uppstår. I regel tillämpas öppen röstning. Sluten röstning skall ske om medlem kräver
detta vid val av person. I andra frågor tillämpas sluten röstning på styrelsens förslag.
Ett extra möte hålls då föreningens årsmöte så beslutar eller då styrelsen anser att det
finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade
medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall
hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
Vid föreningens möte har varje medlem en röst vardera. Som mötets beslut gäller, om
inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften
av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val
avgör emellertid lotten.

§13

Kallelse till föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten genom att anslå mötet på föreningens
hemsida senast sju dagar före mötet och skicka ett kallelsebrev/e-post till varje medlem
senast sju dagar före mötet.

§14

Årsmöte
Vid föreningens årsmöte – även om detta sker på internet – behandlas följande ärenden:
• mötet öppnas
• val av mötesordförande, sekreterare, en protokolljusterare (och vid behov två
rösträknare)
• mötets behöriga utlysande och beslutförhet konstateras
• föredragningslistan för mötet godkänns
• bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
• beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och
andra ansvarsskyldiga
• verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för
kommande år fastställs
• andra förslag (propositioner, utöver budget och verksamhetsplan) från styrelsen
• förslag från medlemmarna (motioner) som anmälts till årsmötet
• val av ledamöter/ersättare till styrelsen
• val av revisor/er + eventuellt ersättare
• val av valberedning
• behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte
skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i
möteskallelsen – det vill säga mer än sju dagar.

§15

Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid
föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av den sittande styrelsens
ledamöter samt minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts av övriga

medlemmar vid omröstningen.
I möteskallelsen skall därvid särskilt nämnas att mötet kommer att behandla ändring av
stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens
eventuella kvarvarande tillgångar för att främja föreningens syfte. Tillgångarna bör
fördelas utifrån föreningens syfte.
Hur utdelningen sker och vem som skall motta tillgångarna bestäms av det möte som
fattar beslutet om upplösningen. Ordförandens röst avgör om mötet ej är överens

